
 

 

 

 
Griffier 

 
max. € 6.365,- (schaal 13) 

 
De gemeente Tiel is volop in ontwikkeling. Hierbij staat de dienstverlening aan de inwoners, bedrijven 
en instellingen centraal. Zo’n 280 collega’s werken samen in een informele en resultaatgerichte 
organisatie. Zij werken op basis van enthousiasme; ze zijn trots op Tiel. De gemeente Tiel is een 
aantrekkelijke werkgever. Er is ruimte voor eigen ideeën en initiatieven. Je krijgt mogelijkheden om te 
leren en kansen om je te ontwikkelen, zowel binnen je vakgebied als in je loopbaan. 
 
Opgaven en rolinvulling 
Als griffier ga je aan de slag met verdere verbeterslagen in de ondersteuning van de 
professionalisering en doorontwikkeling van de gemeenteraad. Mogelijk past hier ook een nieuwe 
vergaderstructuur bij. Ook staat de raad open voor advies en coaching in individuele zin maar ook als 
het bijvoorbeeld gaat om het inzetten van raadsinstrumenten. Als griffier denk je hierover aan de 
voorkant mee en adviseer je doeltreffend, passend in de politiek-bestuurlijke verhoudingen. 
 
De griffier adviseert, ondersteunt en staat de raad actief en onafhankelijk bij in haar 
volksvertegenwoordigende, kaderstellende en controlerende taak. Daarmee is de griffier de eerste 
adviseur van de raad in brede zin. Hij/zij ontwikkelt en bewaakt procedures, coördineert de logistieke 
en organisatorische ondersteuning, is verantwoordelijk voor de communicatie vanuit de raad en geeft 
leiding aan de griffie. De griffier adviseert (on)gevraagd over de toepassing en inzet van procedures en 
politiek-bestuurlijke instrumenten en geeft raadsleden feedback. Hij/zij weet hoe complexe politieke 
en bestuurlijke processen verlopen en adviseert zo nodig strategisch (bijvoorbeeld over de 
veranderende rol van de raad in de samenleving). De griffier zorgt voor zorgvuldige en goed 
georganiseerde werkprocedures die ondersteunend zijn aan het proces en hij of zij zorgt ervoor dat 
gemaakte afspraken nagekomen worden. 
 
Als griffier ben je een sparringpartner voor de burgemeester in zijn rol als voorzitter van de raad, je 
ondersteunt en adviseert hem en reflecteert. In de grotendeels vernieuwde bestuurlijk-ambtelijke 
driehoek neem je een gelijkwaardige positie in en ben je scherp op de positie van de raad. Je beweegt 
je soepel in de ambtelijke organisatie, onderhoudt nauw contact en weet de daar aanwezige kennis en 
capaciteiten goed te benutten. Je draagt bij aan een goede onderlinge samenwerking en staat daarbij 
voor de belangen van de raad. Maatschappelijke ontwikkelingen worden in deze gezamenlijkheid in 
kaart gebracht waarin jij oog hebt voor het tijdig en juist meenemen van de raad hierin. 
 
Bestuur en organisatie 
Het huidige college bestaat uit de burgemeester en vier wethouders. De wethouders worden geleverd 
door PvdB (2), VVD (1) en PvdA (1). Samen vormen deze partijen een coalitie.  
  



 

Sinds de raadsverkiezingen in 2018 is de raad als volgt samengesteld (27 raadsleden): 
• PvdB                         8 zetels 
• VVD    5 zetels 
• D66    4 zetels 
• PvdA    3 zetels 
• CDA    2 zetels 
• GroenLinks   2 zetels 
• ProTiel    1 zetel 
• ChristenUnie   1 zetel 
• Kleurrijk   1 zetel 

 
De gemeenteraad van Tiel kent een commissiestructuur, bestaande uit vier commissies: Ruimte, 
Samenleving, Bestuur en Beleidscyclus. Voorafgaand aan de raadsvergadering - op woensdagavond - 
vinden er commissievergaderingen plaats.  
 
In Tiel zijn er naast de griffier, twee raadsadviseurs en een griffiemedewerker werkzaam. De totale 
griffieformatie bedraagt 3,87 FTE.  
 
Persoonsprofiel 
Naast academisch werk- en denkniveau en bij voorkeur meerjarige ervaring binnen het vakgebied, ben 
je als griffier bekend met politiek-bestuurlijke processen in een ambtelijke context. Onderstaande 
persoonskenmerken komen nadrukkelijk naar voren in jouw profiel: 

• Je bent geïnteresseerd en nieuwsgierig naar de gemeente en diens inwoners, cultuur en 
gebruiken. Je bent je bewust van de dynamiek die deze gemeente herbergt en weet hier op 
energieke en diplomatieke wijze mee om te gaan.  

• Je hebt een goed gevoel voor de politiek-bestuurlijke context, je begrijpt hoe die context 
werkt en beleeft er plezier aan om in die context jouw bijdrage te leveren (soms luisterend, 
afwachtend, soms stevig en gezaghebbend).  

• Als griffier kun je omgaan met weerstand, opereer je onafhankelijk en strategisch: je doorziet 
complexe processen, gecombineerd met een proactieve houding, denk je mee en vooruit, 
speel je in op ontwikkelingen, neem je waar mogelijk het voortouw en geef je subtiel ‘stap 
voor stap’ sturing aan veranderingsprocessen. 

• Je bent een goede leidinggevende voor de griffie. Je begeleidt de medewerkers in hun verdere 
loopbaan, coacht en bent een hands-on teamspeler die oplossingsgericht en toegankelijk 
werkt. Jij stelt je hierin flexibel op en kan snel schakelen wanneer nodig. Daarbij ben jij je 
uitstekend bewust van wat je zelf oppakt en welke werkzaamheden je aan de medewerkers kan 
overlaten. 

 
Genoemde persoonskenmerken vertalen zich in de kerncompetenties politiek-bestuurlijke sensitiviteit, 
vernieuwingsgerichtheid en deskundigheid. 
 
Arbeidsvoorwaarden 
Tiel biedt je, afhankelijk van je opleiding en ervaring, een salaris van maximaal € 6.365,- bruto per 
maand op basis van een 36-urige werkweek (functieschaal 13). Daarnaast ontvang je vakantietoeslag, 
een eindejaarsuitkering en een individueel keuzebudget (17,05% van het salaris). 
 
Contact en informatie procedure 



 

Het wervingsproces wordt begeleid door Zeelenberg. Voor nadere informatie over deze functie kan je 
contact opnemen met Wouter Nijland via telefoonnummer 073 – 612 06 55. 
 
Wij zien jouw curriculum vitae en motivatiebrief graag uiterlijk 28 februari 2021 tegemoet. Je kunt 
online solliciteren via www.zeelenberg.nl/vacatures/griffier-tiel. We vragen je in je motivatie 
nadrukkelijk centraal te stellen: jouw visie op de rol van griffier en jouw eigen toegevoegde waarde 
daarin, waarmee je tevens een inkijkje geeft in persoonlijkheid en drijfveren.  
 
De vacature wordt gelijktijdig in- en extern opengesteld.  
 
Een ontwikkelassessment maakt onderdeel uit van de procedure. Daarnaast kan er een referentiecheck 
plaatsvinden. Voor aanstelling is een Verklaring Omtrent het Gedrag vereist. 
 
 
Over Tiel 
Tiel, stad van Flipje. Met bijna 42.000 inwoners en een oppervlakte van 34,8 km is Tiel een bruisende 
gemeente die de regio veel wil én kan bieden. Een stad met vele voorzieningen. Tiel ligt als 
centrumstad centraal in de Betuwe en het Rivierengebied en is van alle kanten makkelijk te bereiken. 
Een prachtige stad om in te wonen en te werken. 
 
Meer informatie over de gemeente Tiel is te vinden op www.tiel.nl 
 
 
 


